
      Σας προσκαλώ, σύμφωνα  με  τις διατάξεις  του άρθρου 75 παρ. 6   του Ν. 

3852/10,  και των άρθρων 232, 233, 234 του Ν. 3463/2006 που αναφέρονται σε 

κατεπείγουσες περιπτώσεις σύγκλισης, λόγω της φύσεως των θεμάτων,  την 15
η
    

Μαΐου 2015, ημέρα  Παρασκευή και ώρα  19:00  στο Δημοτικό Βρεφοκομείο 

Αθηνών Ρόδου 181 και Σερήνου στα Σεπόλια σε  συνεδρίαση της  Εκτελεστικής  

Επιτροπής και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:  

 

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού € #6.000,00# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6462.001 «Έξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων διαφ. Δημοπρασιών ΕΚΠΟΤΑ» 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας) 

 

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού € #2.500,00# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6462.004 «Έξοδα δημοσιεύσεων διακηρύξεων και δημοπρασιών Π.Δ 28/80» 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα Προϋπολογισμού - Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας) 

 

 

 

 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ  

                    ΑΘΗΝΩΝ 

 
  

 

 

 

 

 

  

                        

       Αριθμ. Πρωτ. 6541   

       Αριθμ. Διεκπ.  3410             

         Βαθμός Ασφαλείας:   Αδιαβάθμητο 

          Βαθμός Προτεραιότητας:   Κοινό  

          Χρόνος Διατήρησης:  Εις το Διηνεκές    

 
                         Aθήνα,  15-05-2015 

 

 ΠΡΟΣ: –  TΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  

  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

 
 

ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. &  

 

 

                                  Ε.Ε.  

 

                   ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ  

Ταχ. Δ/νση: Ρόδου 181 και Σερήνου                  

Ταχ. Κώδικας: 104 43                 κ.κ.  – ΡΑΟΥΦ -ΙΩΣΗΦ ΣΕΧΑΝΤΕ 

Πληροφορίες: Μ. Παπαθανασίου                          - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Τηλέφωνο: 210 – 5143018    

email: dbadsee@otenet.gr                           ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

                            

   κ.κ.  – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ 

                

         -  ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ 

 

 



 

 

 

3. Τροποποίηση της αρίθμ. 121/2015 Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 

7ΑΠΖΟΡΙΑ-ΘΞΓ Α) για μερική ανάκληση ποσού € #2.000,00# από τον Φ30-Δ15 

Κ.Α. 6264.007 «Συντήρηση και επισκευή συστημάτων συναγερμού και 

πυρασφάλειας» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και Β) Την πρόβλεψη 

και δέσμευση πίστωσης στον Φ30-Δ15 Κ.Α. 6264.007 «Συντήρηση και επισκευή 

συστημάτων συναγερμού και πυρασφάλειας» επιπλέον ποσού € #2.000,00# στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού € #999,99#  στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

7134.004 «Επέκταση εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

5. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #318.072,40# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.001 “Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων” στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού           

€#318.072,40# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.001 “Προμήθεια νωπών και 

κατεψυγμένων κρεάτων” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017. (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

6. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #156.618,00# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.002 “Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών” στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση 

πίστωσης ποσού € #156.618,00# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.002 “ Προμήθεια 

νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού –Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας) 

 

7. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #265.595,20# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.003 “Προμήθεια νωπών και κατεψυγμένων ψαριών” στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και  δέσμευση πίστωσης ποσού              

€ #265.595,20# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.003 “Προμήθεια νωπών και 

κατεψυγμένων ψαριών” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

8. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #396.781,99# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.004 “Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών” στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € 

#396.781,99# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.004  “Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών 

” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 

 



 

 

9. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #47.454,35# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.005 “Προμήθεια κατεψυγμένων λαχανικών” στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού                   

€ #47.454,35# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.005 “Προμήθεια κατεψυγμένων 

λαχανικών ” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

10. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #463.779,71# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.006 “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου” στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #463.779,71# 

στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.006 “Προμήθεια ειδών παντοπωλείου” στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

11. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #200.010,00# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.007 “Προμήθεια άρτου για τους Π.Σ” στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #200.010,00# 

στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.007 “Προμήθεια άρτου για τους Π.Σ” στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

12. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #208.931,35# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.008 “Προμήθεια τυροκομικών προϊόντων” στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #208.931,35# 

στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.008 “Προμήθεια τυροκομικών προϊόντων” στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

13. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #86.240,92# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.009 “Προμήθεια ελαιόλαδου” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 

και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #86.240,92# στον Φ10-Δ10 

Κ.Α. 6481.009 “Προμήθεια ελαιόλαδου” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού – Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #79.493,24# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6481.010 “Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής” στον προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #79.493,24# 

στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6481.010 “Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής” στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση 

Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

15. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #123.285,38 # στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6061.006 “Παροχή γάλακτος στους Υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου ” στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση 

πίστωσης ποσού € #123.286,17 # στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6061.006 “Παροχή 

γάλακτος στους Υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου” στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και 

Περιουσίας)  

 

 

16. α) Πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού € #25.444,73# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 

6061.001 “Παροχή γάλακτος στους Τακτικούς Υπαλλήλους” στον προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2016 και β) την πρόβλεψη και δέσμευση πίστωσης ποσού          

€ #25.444,73# στον Φ10-Δ10 Κ.Α. 6061.001 “Παροχή γάλακτος στους Τακτικούς 

Υπαλλήλους” στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Τμήμα 

Προϋπολογισμού- Δ/νση Οικονομικών και Περιουσίας)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
       ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 
 
 

           ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ.:  

 

 

 

Γραφείο Δημάρχου  

               Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης  

Διεύθυνση Οικονομικών & Περιουσίας 

Διεύθυνση Διοικητικού- Προσωπικού 

Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής 

και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 

Διεύθυνση Διοικητικού – Προσωπικού 

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης 

Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών  

Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 

Τμήμα Πληροφορικής 

Τμήμα Προϋπολογισμού  

Τμήμα Προσωπικού  

Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών  

               Σωματείο Εργαζομένων του Δ.Β.Α & Δ.Π.Σ. Δ.Α 

Ενωτικό Σωματείο Εργαζομένων του Δ.Β.Α. & Δ.Π.Σ. Δ.Α. 

               Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ  


